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Paraclitus amem Spiritus Sanãusy quem

mtttet Fater in nomine meo ^ ille vos do-

cehít omnia ,
é* fuggeret vobis omnia >

quddcmnqtie dixero vobis, Joan, cap. i4.y«z6»

E balde fe cança o Meflre em
fallar, quando falta nos difcipu-

los a diípofiçaõ neccíTaria para

o perceberem. E nao he muito

íe encontre efte defar nas eícolas do

mundo, quando a Chrifto lhe fuccedeo o

mefmo na fua. Que nao dilTe, ou que

inareria ficou a eíle Meftre Divino , em
que nao nos délTe as mais importantes

lições ? Nifto gaflou as forças , e a vida j

mas ouvi o que difie nas horas de fe au-

fentar para o Ceo. Paraclitus autem Spi*

ritus Sanãus ,
quem minet Pater in nomi*

ne meo , ille vos docebit oimia , é^Jugge-

ret vobis omnia ,
quacumque dixero vobis:

Quando vier o Eípirito Santo
,
que o Pa-

dre em meu nome vos ha de mandar , elle

A ii vos



i Sermão
vos enfinará tudo o que vos eu dillèr.

Pois íe elle jà tinha dito tudo y que necejP

ítdade havia de que víqíTq o ErpiritoSam

to eníinar o meímo ? Porque de dizer a

eníinar vai muita diíFerença. Dizer he ac-

ção independente
,
porque bem pode hum

íiomem fallar , ainda íèm hiaver quem o
ouça r o enfinar nao , porque depende da
difpofiçno dos ouvintes. Quando os dií-

cipulos naõ tem difpofiçaõ para aprender,

o Meftre diz , mas naô eníina ,• fó eníina,

quando os que o ouvem tem dirpofiçao

para aprender a fua doutrina. Efta difpo-

fiçaõ naEfcolade Chrifto naõhe outra,

fenaõ a luz do Efpirito Santo , fem a qual

a fua doutrina nao fe pode perceber , e

muito menos executar ,• e fe naô , dizei-

me ; Por que o nao percebiaõ os Judeos

,

quando o ouviaõ pregar , antes com a fua

doutrina feendureciaõ mais ? Porque lhes

faltava a diípofiçaõ interior
,
que he o Eí^

pi rito Santo. Eíta difpoíiçaõ tinhaõ os

Apoftolos, mas naô tinhao ainda anecef

faria j. par ilTo vacillavaô tanto na doutri*

na

n m
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DO Espirito Santo: i
lia de Chriflo ,

que Judas o vendia, Pe*
dro o negava, Thomé duvidava dafua
Refurreiçao, e todos fugiao de acompa-

nhallo / quando o levavaõ a padecer. De
forte, que percebiaô , mas nao percebiaõ

tudo
, porque a luz

, que tinhao , naõ era

ainda a que baflava para perceber pontos^

tao altos 'j e como Chriflo via que por fal-

ta defta luz era menos aceita, e menos
bem executada a íua doutrina, que havia

de fazer, fenaõ apphcar-fe, como bom^
Meftre , a remover efte impedimento , e
remediar efla falta ? Por iíTo rogou ao E-
terno Padre , que mandaífe o Efpirito San*

to em peílba ,
para que difpondo com a

fua luas os corações de todos, os fizeíle

capazes de aprender o que elle tinha dito:

Taraclitm autem Spiritus Sanãus , &c,
A doutrina de Chriflo a todos compre-

hende , nem pode confiderar-íe eftado,

occupaçao, ou exercício, a que elle naÔ
áé([Q as leis neceíFarias para íe governa-

rem ,• e fe as deo para outros empregos de
menos importância , quanto mais as daria

para

If
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paria o Negocio , lendo efle tao utíl a<|

pi^ndo , e taô iieceflario para o efplendor^

e confervaçao das Monarquias , em que fe

divide o mermo mundo? Sim deo, por*

que em lugares diftintos do Euangelho GUr

fina aos mercadores o modo de ajuntar >;

o modo depoffuir, e o modo de gaftan

P modo de ajuntar no cap» 6. de S. Mat*
theus : Qucerite primum Regmm Dei yé*^

hac omnia adjicientur vobis : Bufcai pri-

meiro o Reino de Deosy etudo o mais

fe vos ajuntará. O modo de poíTuir no

çap. IO. deS. Marcos: Difficile efl confi-:

dentes in pecuniis introire in Regmm Dem
Poííui o voíTo dinheiro » mas nunca cott?fe

fieis neíle, porque correis perigo eviden-

te de vos condemnar. O modo de gaflar

no cap. i6. de S. Lucas : Facite vobis ami-

cos de mammona iniquitatis ^ut y cum de-

feceritis , recipiãnt vos in a terna taherna^

cuia .* Grangeai amigos com o volTo di-

nheiro , para que, quando morrerdes ; te-

nhais quem vos receba no Ceo. Ifto era

o que dizia Ghriíto a refpeito dos merca^

dores

,



DO EspiritoSanto. 5

dores ,• mas dizia fomente , e nao

va , porque elles o na6 percebiaõ, como
ainda hoje o nao percebem muitos ; e neC
ta efcuridade de entendimento he bem a-

certada a eleição
,
que hoje fazem no Eí-

pirito Santo para Proteflor , e Meftre do
feu negócio , porque fó elle com a fua luz

os pôde dirigir em cxercicio taõ arrifcado

para a falvaçaõ , e diípollos como he ne-

ceíTario para aprenderem , e obfervarem o
que Ghrifto diz.

VemSanãe Spiritus y & emitte caiu
tus lucis tude radium : Vinde ,Efpirito Di-
vino y Efpirito Santo , Efpirito ConfoJa-

dor ; vinde , Pai dos pobres ^ Abundância
dós ricos, e Difpenfadorde todos os bens

;

vinde , Luz dos corações : vinde , Forta-
leza dos fracos : vinde , Meflre do Mun.
do : vinde, Guiadas confciencias,doce

Companheiro das almas , e Caminho fe-

guro da falvaçaõ : vinde jà, e mandai hum
raio da voífa Divina luz fobre as cabeças
dos que taô afteéluofamente feçhegaõ à

voífa fombra , e bufcaõ o voífo magifle-

V rio.

li'
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rio. Sírvâ-lhes de luz para o acerto aquel-*

le mefmo fogo >
que hoje mandaftes fobre

os Apoftolos j e affim como àquelles eníi-

naíles o que tocava ao feuoíRcio , aíTim

enlinaia eftes o que pertence ao feu. En-

finai-lhes como fó vivendo com Deos fe

pode ajuntar dinheiro : enfinai-lhes como
fó devem polTuir o dinheiro para o ufo ^

e naõ para a confiança : enfinai-lhes como

fó gaftando com Deos lhes pôde íer útil

o dinheiro ,• porque tudo ifl:o he o que lhes

diz Chrifto, mas elles nao o percebem i

nemjà mais o perceberão , fe vós coma
voflTa graça os naõ enfinais.

Ave Maria,

Pa-

j£Í2ílu-



DO Espirito Santo. 7

Paraclitus autem Spiritus Sanam , quem

mittet Pater inmmine meo y illevos do-

cebit omnia y & faggeret vobis omn/a >

quíecumque dixero vobis,

Ufcâi primeiro o Reino de Deos,
e tudo o mais fe vos ajuntará. Eíla

he a primeira liçaõ, que dáChrifto

à Efcola do Negocio ; e para que melhor

a percebais, vede o que fizerâo os Ápof*

tolos para receÍ3er o Efpirito Santo y e o
que fez o Efpirito Santo para enfinar iílo

meímo. Dos Apoílolos diz S. Lucas ,
que

depois da Afcenfao de Chrifto fe ajunta-

rão no Cenáculo , € ahi effiveraõ em ora-

ção contínua ate o dia de Pentecofies ;

Cu77i introijjefit in Cocnaculum y erant per-

feverantes unanimiter in oratione y & chn

complerentur diea Pentecofies , erant omnes

pariter in eodem loco. ( a ) O Cenáculo era

aquella parte fuperior da cafa , deílinada y

fegundo o coftume dos Jodeos
,
para nella

fe comer y e beber
,
que ilfo quer dizer

(a)A(a. 2. B Ce:
li i^'

mm'
|;'j':
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f SÉRMÀÔ I

Cenáculo , lugar , onde fe cea. Aqui infli-

tuio Chrifto o Sacramento da Euchariftia

,

e aqui fe ajuntarão os Apoftolos a efperar

o EfpiritQ Santo , para que entendeííemos

que o tratar da vida corporal naõ embara-

ça opor os olhos , e o coração em Deos ^

antes bem íe pode tratar do que pertence

ao corpo fem perder o Ceo , e a íalvaçaô

de vifta , como os Apoftolos , qtie nem por

eftarem no Cenáculo deixavao de eftar

em oração contínua : Era^t perfeverantes

unantmiter in oratlone. Ate aqui a íiçao

dos Apoftolos ,• vamos agora à do Efpiri-

to Santo. Diz o Texto
,
que completos

os dias , de repente fe levantou hum fura-

cão de vento muito forte y vindo do ^tOy

ò qual encheo toda a cafa, onde eftavao

os Apoftolos ; Va&m eft repente de Ccelo

fonus , tanquam advenienth Spiritus vehe-

mentis y& replevtt totam domumy ubi erant

fedentès. Ainda nefte vento nao vinha o

Efpirito Santo , mas vinha a primeira li-

ção do Efpirito Santo > enfinando ,
que

quando o homem póe o coração em Deos^

CO-



DO Espirito Santo. 9
£omo naquella occafiaõ tinhaõ os Apoílo'

los , do Ceo lhe manda Deos com que fe

lhe encha a cafa. Immediatamente depois

defceo o fogo , ejunto com elle o Efpiri-,

roj mas reparai, que
;,
quando defceo o

fogo, diz o Texto, que fe encherão os

Apofiolos : Repletifmu omnes Spiritu Sm-

Bo ,• e quando defceo o vento , naõ diz

que fe encherão os Apoííolos , fenao a ca-

fa : Replevit totam áomum. E por que ?

Porque o fogo pela fua claridade , efub-

tile^a he figura dos-bens efpirituaes , que

faó os que fó podem encher o homem ,• o

vento pela fua inftabihdade , e craílidao

he figura dos bens terreftres , e temporaes

,

os quaes por fi faó infufficientes para en-

cher o homem ^ e quando muito , fervem

para lhes encher as cafis. Mas para final

de que ate efles fó Dcos os dá , nem a

cafa dos Apoííolos fe encheo , fenao ef-

tnndo elles em oraçaó , nem o vento en-

trou , fenao aííoprado pelo Efpirito San-

to
,
que vinha atrás ; Faãtis e/l repente de

Calofonui j tanquam advenientis Spiritús

B ii 1?^-

H, I

^i|*J
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vehementh. E affim meímo devia fer

,
por-

que o Author de todos os bens, ainda

temporaes> he fo D^os : Metm ejl argen-

tmriy & meum efl mrumy^ affim como
feria loucura defprezar as fontes y e ir buí-

çar agua a hum lenho fecco, affim o he
querer ajuntar dinheiro , defprezando a
Deos , que he a fonte de todos os bens,
ede todas as riquezas. Que couía ha no
mundo, que nao feja de Deos, ou que
eoufa pode poffiiir o homem

, que de Deos
lhe nao venha ? Pois fe fó de Deos pode
yír a riqueza

, que remédio para fer o meu
negocio bem fucccdido y fenao trazer fem-

pre nelle a Deos prefente ?

Huma noite inteira levaraõ os Apof
tolos a pefcar no lago de Tiberiades com
taõ máo fucceífo

;
que nem hum fó peixe

colherão. Com efta defconfolaçao Jeva-

vao jà as redes para as eftender, quando
lhes appareceo Chriflo, e manda a Pedro
que leve os barcos ao alto ^ e lance là as

redes : Duc In altmiiy ér laxate retia ve-^

fira in capturam, (bj Senhor,, f acudio eur

(b) Luc. cap. 5'v tao^
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tao Pedro) ou o mareíláfem peixe, ou
as marés nao faõ convenientes

, porque

toda a noite temos levado aqui a trabalhar,

fem peícar coufa alguma ,* masjà que vós

o mandais , em voíTo nome lançarei as re-

des: Tota mãe laborantes nthilcepimus ^

in nomine autem tuo laxabo rete. Em no*

me de Deos as lançarão / e foi tanto o

peixe , que acenarão aôs outros barcos

vieíTem ajudallos ,
para que as redes íè

lhes nao foíTem com o pezo pela agua a-

baixo : Concluferunt plfcium multitudtnem

coptojam ^ rmnpehatur autem rete eoruffi

,

ér annuirimt Jòciis ,
qui erant in alia na

»

vi jUt venirent , & adjuvarent eos. O ne-

gocio he huma rede ,
que pelo mar defte

mundo trazem eftendida os mercadores

,

e quem poderá reduzir a numero os lan*

ços, que lhes fuccedem em vão ? Ellesa

trabalhar , e o cabedal a fugir ,* elles a def-

velar-fe j eo dinheiro cada vez a rnenos,

porque ou erraô as marés , ou nao acer-

tao com as paragens j mas ide examinar a

caufa ; e acharqis que he porque Deos lhes

4..,.. nao

hkmí]

V I
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iiaõ governa os lanços. Dizei que o tra^

gao lerapre diante dos olhos , dizei que £q

governem pelo que elle manda , dizei que

levantem o coração ao Ceo , e vereis co-

mo íó de hum lanço pefcaô muito.

O negocio deve manear-fe de forte

,

que por caufa delle fe nao embarace a

confciencia ,* deve difpôr-fe de modo
, que

â primeira lei
,
por onde fe governe , feja

adeDeos. Iflo he o que fe chama lançar

a rede em nome de Deos ; h nomine me-

tem tuo laxaho rete ,• ifto he o que fe cha-

ma levar os barcos ao alto : Ducin altum^

ifto he o que fe chama trabalhar com lu-

cro ,* Laxate retiavejlra in capturam^ o

demais he andar às cegas , como pelo ef-

curo, he perder o fono da noite >he per-

der o defcanço , e por fim perder tudo

:

Tom mãe lahorantes nihil cepimus
,
por-

que de Deos he o ouro , de Deos he tu-

do ,* e fe eu nao bufco a Deos para me dar

o que quero
;
quem mais mo pode dar?

Ou conheço que fó Deos me pode fazer

rico) ou nao ? Se o nao conheço , íbu bru-
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to; efe o conheço , como me atrevo ain-

juriallo tanto, ao mefmo tempo , em que

tanto dependo delle para o meu negocio ?

Por ventura para Deos me dar dinheiro

he neceíTario que eu o furte aos outros

com ufuras , com dolos , com cavillaçôes,

e com enganos ? Tao falido de bens eftá

elle
,
que lhe feja neceíTario tirar aos ou^

tros o que jà lhes deo, para mo dar a mim ?

Iflo he pôr a Deos em igual parallelo com
o demónio, porque fó do demónio, co-

mo de 11 naõ tem que dar , he que fe naa
pode haver coufa alguma , fenaõ furtan-

do. Senhores meus, ides perdidos poreP
te caminho

,
porque o caminho de ajuntar

cabedal nao he efte. Dtic in altumy bar-

cos ao alto, corações ao Cep. Pegai-vos

com Deos no voíTo negocio , e vereis co-

mo vos favorece a fua providencia. Nao
abris a porta ao volTo negocio , logo que
amanhece ? Pois nao vos apreíTeis tanto ,

que nem por muito madrugar amanhece
mais depreífa. Deixai-a eflar fechada ^ ide

primeira ouvir Miíla : Quarite prifnum
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Me^num Dei ,• porque íe entre tanto vos

bulcàr algum comprador , por efte , que

perdeis , vos viráo depois quatro. Nenhu-
jrm, falta faz ao negocio o tempo

,
que fe

gafla com Deos. Nao cofiumais branquear

aloge ao dia fanto ? Pois mudai de e%-
lo y e confervai-a fechada > como manda a

Igreja ; refervando aquelle dia para o em-

pregar com Deos , ou rezando , ou viíl-

tando os Templos ; ou lendo algum livro

efpiritual y ou quando muito deiafogando

o animo com algum divertimento honef-

to : Qudertte primíim Regnum Del
j

por-

que o que íe dilata nao fe perde, antes

fe aíTegura mais, quando le dilata por

Deos. Ate agora ninguém fe perdeo por

obedecer a Igreja. Nao coftumais alterar

o preço aos negócios ? E fe algum menos

perito nefte modo de negociar vos dá o
que pedis , nao ficais muito fatisfeito da

venda? Que conta vos pode dar ifto ?

Ponde-vos nojuílo, e dahi nao excedais:

Qucerite primíim Regnum Deij porque o

rpreço injufto faz com que Deos vos tire

os
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m compradores , e'# fazenda vos fique

ahi perdida. O dinheiro mal levado he

hum ladrão, que fe mette emcafa, fem
16 mercador o fentir, aos poucos lhe vai

roubando tudo /ate finalmente o deixar

pobre ; como o maná do defèrto , que, fe

recolhiao fó o que Deos mandava , con-

fervava-fe todo ;
porem fe alèm do que

Dcos mandava recolhiao mais alguma cou-

ia, efle mais, que levavaõ contra a Lei

de Deos , corrompia o outro , e todo fe

perdia. Naõ chamais induftria do merca-

dor encurtar a medida no eflender do pa*

no, falfificar as balanças, e diminuir os

pezos ? Fora , fora com tal induftria
, que

he induftria de quem fe quer perder .*

Quariteprimmn Regnum Dei ,• porque o
que furtais por efle caminho

,
permitte

Deos que ovenhais a perder em vinte do-

bros. Meia pataca com Deos avulta mui-
to

,
porque vai a crefcer; vinte patacas

fem Deos naõ he dinheiro
,
porque vai a

diminuir. Rogamus amem vos , fratres ,

ut abundetis ?mgís y ut veftrum negotium

k
'

'ÍÍÇ|i^'li.
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} #* úpertmim manihus veflrh\ é"

ut honeJFe amhuletis adéos y quiforis funt <^

& nulHus aliquid dejideretis
y ( c ) dizia

S. Paulo aos mercadores de Theflalonica ?

Cuidando eu noraodo, com que vos po-

dereis fazer mais abundantes , do que vos
^^oiUt abundetis magís y naõ me occor-

re,fena6 pedir.vos, que governeis o vof-

fo negocio pelas leis da Jufliça fem pre-
judicar aos outros , tirando, ou defejando
tirar-lhes o que he feu. E bafta ifto ? Sim ,•

porque a primeira lei do negocio he fugir

do alheio, e o mercador , que iílo faz
, jà

tem meio caminho andado para viver com
abaftança : Ut abundetis magis.

N^ocio fim, porque fem elle nao
fe governa o mundo, mas com Deos à
vifta, ecom Deos no coração ,• que bem
fe pode fer rico fem oíFcnder a Deos, an-

tes fó defla forte he que fe pode fcr rico ,•

porque havendo Deos de repartir os feus

bens, por quem melhor , que poraquel-
les , que o amaõ ? Temeis que obfervan-
do atei de Deos vos falte o dinheiro, e

(c) i,Their.4. 'M. { iiaô
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Haó remeis que Deos vo-lo tire por lhe

ferdes infiel? Quem dá o cabedal ? He
Deos. Quem tira o cabedal ? He Deos

:

Dominus dedit ^ Dominus ahftulit. {A)
Pois fe Deos he o que dá » e Deos he o

que tira, como vos eíqueceis tanto de

Deos no voílb negocio, e fazeis tao pou*

CO cafo da fua Lei ? Quem aíTim obra quer

que Deos lhe tire, e naõ que Deos lhe

dê. Vós cuidais que o fer mercador he

qualquer fciencia ? Sciencia de Santos a

chama oEfpirito Santo, defcrevendo os

trabalhos de Jacob em ajuntar o que ajun-

tou para fuílentar a fua cafa : Dedit illi

fcientiam Sanãorum , honeftavit illum in

laboribuSy & complevit labores illius ; ( e )

e com razão
,
porque nao fe pode fer bom

mercador lem fer jufto , nem ajuntar di-

nheiro fem obfervar a Lei de Deos. E fe

nao
,
perguntai o a Jacob ,jà que falíamos

nelle.

Diz a Efcdtura defte grande Patriar-

ca, que enriqueceo fobre maneira , fazen-

Cii do-

lC< 4 ) Job ( e ) Sapient. 10.

M



#s Sermão
do-fe em breve tempo fenhor de muitos
|ícravos, e de muito gado; Ditatus eft
homofupra modum , é" hahuit gregas mui-
tos

^ ancillas
y &fèrvos y camelos ^ _& aji-

^os, (f ) E donde lhe veio tanta riqueza?
O feu negocio nunca foi outro

; que íer^
yjr a Labao no officio de Paftor , fem mnís
ajufte^ que o que lhe commetteo o meP-
mo Labaô , de íèr para elle todo o gado,
que nafceíle malhado. Efte ajuíle era ca-;

villofo, porque O gado malhado era mui-
to pouco

, e vinha Jacob a fervír quafi de
graça

^ que era o que pertcndia Labao.
E Jacob

, que lhe penetrou o penfamento,
mfpirado por Deos ufou da indufiria de
pôr diante do gado

, quando quizeíTe a-
juntar-fe , muitos feixes de varias diverfi-

d^des de cores
, para que olhando para

ellas ao tempo de conceber, fahiílèm os
filhinhos imitando à variedade das cores,

que tinhaô as mais na fantafia. Refledin-
do porem, que le ufaíTe defta induííria

com todo o gado , poderia íucceder que
fiçaíFeLabaõ fem coufa alguma ^ fincou

(f) Geneí; 30. . as



DO Espirito Santo. 1^
as varas no rio, onde o gado hia beber

,

para que olhaíTem para ellas fomente as

que alii concebeflem , que eraõ as menos,

e as outras ,
que fempre eraõ as mais

,

produziíTem para Labaõ. Quando Labao
fez efle ajufte , foiTem reftricçaõ , e bem
lucrado hia o velho ; fe Jacob folTe outro;

mas elle era de confciencia taõ efcrupulo-

fa:, que naõ procurava parafi, fenao a-

quillo
,
que pouco mais , ou menos via ]he

era devido pelo feu trabalho; querendo

antes expôr-íe a ficar fem coufa alguma
pela contingência de produzir , cu naa

produzir à vifta das varas o feu eíFeito,

'do que arrifcar-íe a ficar com mais do que
era devido ao íeu merecimento. E oue ti-

rou diflo ? Que todo o gado, ou olnallè,

ou naõ olhaííè para as varas , todo paria

malhado ,• porque Deos prendado de tan-

ta confciencia deo em fazer milagres para

o enriquecer. Pica-fe Labaõ vendo iílo,

e faz uôVo ajufte, que nao tomaíTepara

fi, fenao o gado, quenafcefíe branco:
entra a nafcer todo branco. Fica-Te mais

,

' ediz
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<€ diz que fofle o que nafceíle negro : en-

:ftra ánaícer todo^negro. Aflim variou dez

vezes de ajufle , fuccedendo-lhe porém
fempremal, parque Deos eftava empe-

nhado a moftrar em hum, e outro quaô

útil he para o negocio a finceridade de

conlciencia , e quão pernicioía para o mel-

"mo negocio a falta delia; De forte, que

Labaô ufando de cavillaçôes para naõ pa-

gar a Jacob o que lhe devia , de buma
mao em outra veio a perder tudo , e ficar

pobre ,• c Jacob naõ querendo mais que a-

quelle pouco
,
que lhe pertencia pelo fea

trabalho , aos poucos fe foi fazendo fe-

nhor de todos os bens de Labaõ , e ficou

rico : TuHtque Deus omnem Jubjiantiam

patrisveftriy & dedit mihu Fiai-vos lanas

voíTas induftrias,e cavillaçôes.

Que diremos porem ao argumento

,

que iíío tem contra fi na experiência de

.muitos , que com negocio cavillofo , e

pouco fincéro chegaô a fer ricos , e mui-

to ricos ? Finjamos melhor o cafo em
.Ofeas. Introduz Ofeas a Canaan infultan-

do
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do a Efraím pela fua demaziada cobiça

fot cilas palavras : In manu ejus ftateru

Mofa catumniam dllèxit .• Efraim nego-

cêá com balanças falfas , e todo o feu ne-

gocio eftriba emcalumnias , e caviUações.

Èt dixit Ephraim : Verumtamen dives ef'

feflus fum y& inveni idolum mihi ,' Sejaô

falfas, ou naõ fejao falias, o cafo he que

eu eílou rico j e tenho jà em cafa o meu
idolo

,
que he o meu dinheiro : T^ec refert^

unde pojjídeam , dummodo pojjtdeam y { %)
accrefcenta S.Jeronymo. Q^efoíFe bem,
ou mal ganhado , também he coufa , que
nao me importa; o que me importa he
que elle jà ca eítá. Allim dizem muitos

,

prouvera a Deosquenao foíTem tantos !

Mas que dinheiro he efte ? Eu vo-lo digo.

Levantai huma cafa fem lhe fazerdes ali-

cerfes ? oh que formoía fóbe ! Chega po-

rem a certa altura , e como lhe falta o ali-

cerfe , dá comfigo em baixo. Querer le-

vantar cafa , íem cuidar primeiro no ali-

cerfe , he querer perdella , e perder.fe. O
ali-

( g ) Lib- 3. in cap. 12. Ofei».

'S^^^SM^íi^m
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alicerfelie a piedade, he ajuftiça, he a

verdade , he o temor de Deos , he a fide-

lidade > he a lembrança da outra vida ,• e

negociar fem efles fundamentos he fazer

cafas no ar , que mais n'uma volta , mais

n'outra vem abaixo. Vidi impium fuperex-

ahatum ,
é' elevatumfaper cedros L'tham\

tranfiviy & ecce non erat ,' (^h) Conheci
(diz David ) humimpio, que elevado com
o feu cabedal dava comfigo por fima dos
cedros do Libano ; deo huma volta , ejà
nem fumos havia do tal dinheiro. Cafinha

pequena , mas com fundamento; menos
negocio, mas com fegurança,- porque quem
aflim procede , levanta cafa fem o perigo

de que lhe venha abaixo. Naô a levanta-

rá tao grande , como defeja , porque Deos
43á com muita regra , como Pai amorofo,
attendendo a que o muito naõ prejudique

à falvaçao , mas íèmpre dá , e a vós tem-

vos mais conta huma cafa
,
que vos reco*

: lha , do que hum Palácio , que vos fepul-

te : Melius eft modicum jufio Juper divitias

peccatorum multas»

( h ) Piai 36. Ma.
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Maior difficuldade acho eu em ref'

ponder a outra experiência , porque ve-

mos a muitos y queJe empregaõ em obras

de piedade , e andaõ fempre com a balan-

ça do temor nas mãos , e nem por iíTo os

vemos mais medrados. Sirva de exemplo

Tobias. Tobias era hum homem dos

principaes de Samaria, de quem diz aEf-

critura
,
que viam veritatis non deferuit j

nunca deíamparou o caminho da verdade*

A fua vida era andar confolando os affli-

â:os, vifuando os enfermos, fepultando

os mortos. EI!e naõ via pobre nú y que o

TJaõ vefliiíe ; naó via pobre faminto, que

naô tiraíle o paõ da boca para o fuílentar.

Elle levava a maior parte do dia no Tem-
plo, ofterecendo orações, e facrificios a

Deos ,• elle era muito vigilante do bom
procedimento da fua família ; elle era tao

compaíTivo , que vendo a outro na Cida-

de de Ragés em extrema neceflidade , lhe

empreitou todo o dinheiro, que tinha ,

-que erao dez talentos de prata , conten-

tando-fe com fazer-lhe paflar hum credi-

D to.

''^^^^^'js??^m vitiaiê^^^ã-
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to, e eíTe fem juros. Tao efcrupiiíoro

,

que fendo jà velho , e ouvindo balar em
tafa hum cabritinho , que a mulher do
produflo do feu trabalho havia comprado
para lhe dar a comer, entrou em a.nguP

tias mortaes
,
períuadindo-fe que era fur-

tado , e clamou para a mulher
, que o íi-

zefle logo reítituir a feu dono. E que me-

receo com tudoiílo? Cahir em tanta po-

breza , que a nao fer a mulher, que na

roca , e no tear ganhava com que manter

a cafa, ou pediriao efmola , ou morreriaõ

de fome. Pois efta he a virtude ? Eíla he

a piedade ? Eíle he o temor de Deos ? Oh
que bem o infultava a mulher ! Mamfeft^e

vanafaãa eft fpes tua-, & eleemofyna tuce

modo apparuerunt : Bem temia eu que niC

to vielTem a parar tantas efmolas. Morta-

lhas para d€funtos , veftidos para viuvas
,

fuftento para aqui , fuftento para alli , fem

fe fallar nefta cafa mais que em pobres ?

Ahi tendes os pobres , elles que venhao

agora fuftentar-vos. Tudo ifto ouvia To-

bias de fuâ mulher j mas em refpofta de

tuda
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tudo iílo ouvi vós agora o que elle diíle

a íèu filho
,
julgando-fe próximo a morrep

Noli timere) fili mi ,
pauperem quidem vi'

tamegimusj/ed multa habebimus bona ^fi

timuerimus Deum : Naõ vos defconfoleis

,

filho meu y
pela pobreza ; em que vos dei-

xo, temei fcmpre a Deos, que fereis mui-

to rico. E por que o naõ fois vós , temen-

do tanto a Deos ? Se em vós mefmo ten-

des o exemplo de que o temer a Dcos naô

vos fervio , fenaõ de ficar pobre , como a»

confelhais a voíTo filho que tema a Deos
pára fer rico ? Porque Tobias cria com
fe viva, que períeverando o temor de Deos
na fiia cafa, naõ havia de durar a pobre-

za muito tempo nella , como naõ durou ^

e ouvireis no terceiro difcurfo. Eíla ref-

pofl:a he a genuina \ mas naõ me fatisfaz,

porque os males prefentes naõ fe curaõ

com remédios futuros , e por mais rico
,

que houveflTe de fer algum dia , fempre a

fua pobreza era muita ao mefmo tempo

,

tm que temia a Deos , que era o que baf

tava
,
para que o pudeíTc infukar a mu-

D ii Iher.

J!í *t»i»*_W.i«-.iv.-.
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26 Sermão
Iher. Mas nem ella íabia o que dizia, nem
nós fabemos ainda em que confifte o fer

rico. O que faz rico a hum homem naõ
he o que lhe fobeja , fenaõ o que lhe baí-

ta. Ifto tinha Tobias, porque com toda

a fua pobreza nunca lhe faltou em caía

que comer, nem confla da Efcritura que
pedifle efmola. Naõ era rico para os po*

bres ,
porquejà naõ tinha que lhes dar;

mas era rico para fi
,
porque fempre teve

que comer ; naõ lhe íbbejava o dinheiro

na bolía , mas nao lhe faltava o pao na

meza ,* e como elle tinha efta experiência

em íi ,
por ilTo recommendava ao filho

,

que temeíFe a Deos , para fucceder-lhe o
mefmo ,• porque tanto que o homem tem
ifto , jà he rico. E fe elle com tudo ifto

chamava pobre a fua vida , era por accom-

modar-fe à eftimaçaõ dos outros , e naõ à

fua ,
porque na fua eftimaçaõ nunca elle

foi mais rico , do que quando os feus bens

nao excediaõ do necenario. Ouvi a Santo

Agoftinho. Mas para que? O Santo Agof
tinho haveis de fer vós mefmos. Ide exa-

mi-
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minar as caías de qualquer mercador , e

pela maior parte achareis que todo o di-

nheiro
,
que alli havia , foi na frota , para

voltar ou a rifco , ou empregado , fem re-

fervar, lenaõ o precifo para aquelle anno,

às vezes nem iíTo , fiado em que com a

fua agencia tirará daqui , ou dalli com que

paíTar. O mefmo , que lhe fuccede efle

anno , lhe fuccede no outro , e lhe fucce-

de em todos ate morrer
,
porque iíto mef

mo he negocio. De forte ,
que em toda a

fua vida nunca tem , nem fe lhe achará

em cafa , fenao o precifo para paífar aquel-

le anno. E vive efte homem fatisfeito ?

Muito. E chama-fe efle homem rico ? Sim.

Mas com que dinheiro ? Com o que anda

por mãos alheas ? Bem louco he quem fe

chama rico pelo que traz taõ arrifcado^ e

naõ fabe fe o colherá outra vez às mãos.

Chama-fe rico , e he rico
,
porque ate mor-

rer, hum dia mais , outro menos, teve

fempre com que palfar.

Ifto nunca falta a quem negocea com
Deos; porque Deosnaõ engana, e os San-

tos
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tos Padres fabem o que dizem : Divites

eguerunt ; & efurlerunt ; inquirentes autem

Dominum non mínuentur omni hono (
i

) O
mais alem difto de que ferve ? Serve de

eftar efcondido na arca \ ferve de andar

por mãos alheas ^ ferve de fazer o homem
infolente, foberbo, e viciofo j ferve de o

fazer perder a lembrança da outra vida

E achais a Deos com huma refoluçaõ tao

oppofta à íua bondade, que haja de dar

por premio a quem o ferve coufa,que lirva

de o condemnar ? Nao he efta a fua pro-

videncia. Quando elle vê que o homem
ha de ufar bem do dinheiro , nao fó dá o

•neceflario , íenaô muito mais do necella-

rio , como deo a Abrahaõ , a Jacob , a Da-

vid , e a muitos outros ,* mas quando vê

que o homem ha de ufar do dinhiro pa-

ra a fua condemnaçao, entaõ dá-lhe fo-

mente o neceflario
,
porque Deos favore-

ce a neceíTidade , e nao a cobiça ; e nao

fora elle jufto Remunerador > fe aquém o

ferve de coração premiafle com poilo em
rifco de íe perder. O que he neceflario a

( !') Piai. 33.
^"^^
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quem o ferve , elle bem o fabe : Pater ve-

fter fcit , quoniam bis omnibus indtgeth,

(k) Com tanto que ifto vos nao falte
,

como certamente vos naõ ha de faltar , fe

viverdes ajuftados com a Lei de Deos,
para que quereis o mais ? Para o guardar?

Guardar para que ^ ou para quem ? Naõ
eftais vendo depois da morte de hum ava-

rento o efpalhafato
,
que fe faz no íeu di-

nheiro ? Oh que íerve para fuffragios pe-

ja minha alma ! Quem fervio a Deos com
fidelidade no feu negocio, pouca neceífida-

detem de fuíFragios ,* e fe o dinheiro for

adquirido em má confciencia , como va-

mos fuppondo , de que vos fervem os fuf-

fragios no Inferno ? Melhor he naõ levar

que pagar , do que deixar com que pagar.

Alem de que ide ver em que parao elTes

fuffragios. De forte, que vós mefmos, que
a alma he voíla , nunca em vida tiveííes

valor para dar huma efmola , e mandar di-

zer huma Miíla , c efperais que o façaõ o
herdeiro, e o teílamenteiro , a quem doe
pouco a volfa falvaçaõ , e fe achaõ necef-

(kOMatth. 6. fita*
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fitados de dinheiro ? Ajuntai-o , feja co-

mo for , que bons Procuradores vos efpe-

raó para depois da morte.

Pode fervir para os filhos : e eis-aqui

o pretexto , com que tantos tragao o In-

ferno no feu negocio, ter que deixar a

feus filhos. Pois que ? Deos naõ aífinou

-CompromilTo : o mefmo , que tinha d*aa-

tes , tem agora , e ha de ter fempre ,• e

elle
,
que vos fuftentou a vós , também

íuílentará a voíTos filhos , fe o ficarem fcm

-legitima proreder de vós nao querçrdes f
embaraçar por amordelles a confciencia.

Voltai a Tobias. O único dinheiro , que

tinha Tobias , eraõ aqueJies dez talentos

de prata ^
que tinha empreitado aGabelo

na Cidade de Ragés , do qual tinha ainda

o credito em feu poder. Entregou-o pois

ao filho , dizendo-lhe ,
que depois de fua

morte buícaíTe meios para o cobrar ,
por-

que era o único dinheiro
,
que tinha para

lhe deixar. Jà vedes que legitima em cré-

ditos naõ he a mais fegura ,* foi-o porem

a do filho de Tobias. Mas por que ? Por-

que
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-que Deos mandou do Geo o Anjo S. Ra-^

faeJ, o qual tomou o credito a íi ,oíFere-

cendo-fe para o cobrar, quejà naquelle

tempo era necellaria toda a deflreza de

hum Anjo para cobrar hum credito. Co-
brou-fe em fim , e vede quantas maravi-

lhas obrou Deos para acudir ao filho de

Tobias. A primeira foi deputar hum An-

jo para feu Procurador : a íegunda foi re-

folver^-fe o devedor a pagar , eílando ú
feu credor em tao baixa fortuna ; a tercei-

ra , e maior de todas foi , que paíTando o
venturofo mancebo com o Anjo feu com-

panheiro pela cafa de Raguel , hum dos

homens mais opulentos daquelle tempo ,

€Íle o cafou com huma filha única y que

tjnha , dando-lhe para logo metade dos

feus bens ,
que erao muitos , e fazendo-

Ihe doaçaõ por humar eícritura da outra

metade para depois da morte
,
porque tu-

do iílo obra Deos para fuftentar os filhos,

quando lho merecerão os pais. Se proce-

dendo vós lizam.ente no voíTo negocio a-

juntardes coufa, que pofl^ais deixar a voí-;

E fos

m

ÍH\'ifií':
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fos filhos y deixai-Ihes

, que também para
iíTo o dá Deos ; e fe o naõ der , naõ vos
canceis em ajuntallo por máos meios, por-

que a experiência me tem enfinado , que
dinheiro mal adquirido he para ruina , ç
nao para confervaçaõ dos filhos , e das ca-

fas. Se depois de vós vos condemnardes
por elles , elles vivelTem opulentos, la vos
aviefl^eis com cflaconfolaçao ,• mas naó he
aíTim, porque vós ides ao Inferno , e elles

nem por iíTo ficaõ mais bem herdados

,

antes menos
, porque o fangue alheio , on-

de quer que eflá , clama por vingança, e

a vingança ordinária he naõ fe lograr del-

le quem o tem. Vós padecendo no Infer-

no , e os filhos padecendo na terra , tudo
vem a fer o mefmo. Entregai-os a Deos

,

e fiai da fua providencia que quem cuidou

do pai cuidará dos filhos.

Ufai do vofl^ò dinheiro , mas nao po^

nhais nelle a vofl^a confciencia, porque cor-

reis perigo evidente de vos condemnar.

Efta he a fegunda parte da doutrina de

Ghrifto y e atè efla foi necefl^ario que vieíTe

oEf.
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o Efpirito Santo a enfinar. E como a en-

finou? Defcendo em línguas de fogo fo-

bre os Apoílolos : Et apparuerum difper-

titã lingu^ tanquam ignis. Do fogo em
línguas ao fogo em brazas ha eíla grande

differença
,
que o fogo em brazas naõ íè

afafla da terra , na mefma matéria , em
que fe atêa , ai li fe conferva , fem nunca

a querer largar ate fe confumirem ambos ^

e naõ ficar de hum , e outro mais que as

cinzas : o fogo em línguas nao he aíTim >

porque fempre eftá fubindo para ílma , co-

mo quem bufca a fua esfera
, que eftá no

Ceo; antes quanto mais lenha lhe lançaó ,•

tanto mais fóbe , deíprezando aquella ma-
téria vil , em que fe atêa , com o defejo

de paífar-fe à esfera mais nobre. Ufa da

lenha para fe accender , mas naõ para fi-

car pegado a ella. O mefmo palfa nos ho-

mens y
porque ha taes

y que fe emprega6
nos bens da terra , como fogo em braza

,

com tanta adhefaõ , e confiança
,
que os

naõ largnõ , fenaõ por morte , fem nunca
em toda a fua vida terem a minima lem-

E ii bran-

m:.
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branca do Ceo , como fe nao eííiVeíTe nel*

fe o feu centro. E que maior fatuidade

ique efta ? Olhai , fieis, olhai para o fogo
do Efpirito Santo , e aprendei o que elle

vos enfina por tantas hnguos, quantas fo-

rao as que hoje defcêraõ fobre os Apofto-
los. Aproveitai.vos dos bens da terra pa-

ra o ufo , mas nao para a confiança. Ufai
delles , vifto que fem elles naõ podeis vi-

ver,- mas nao vos pegueis tanto a elles,

que por elles vos efqueçais do Ceo , para

onde fó deve íubir o fogo do voíTo amor.
Corpo na terra pela neceíTidade

,
que dei-

la tendes para viver ,• mas âs linguas , e o
coração ao Ceo , attendendo a que para

o Ceo fofles creados , e nao para a terra

,

e que em Deos eílá o voflx) centro , e naõ
no mundo.

He em termos o que dizia David :

Divití£ Ji afluam , mlite cor apponere

:

( 1 ) Por mais affluencia
, que tenhais de

riquezas, nao confintaisque fe vos pegue
a ellas o coração, porque Deos nao vo^

Ias dco para as amardes , fenaõ precifa-

(l)pral. 6i. men-

I
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mente para vos fervirdes delias. Nem eu

fei que pofla haver coufa mais indigna de

huma creatura racional , do que divertir o

coração do Ceo para o pôr em coufas tao

vis , como íao todas as da terra. Aprendei

do fogo a fer homens , jà que de Chriflo

o naõ quereis aprender. Ajuntai as madei-

ras mais precioías ; e os panos mais ricos,

que ha no mundo , e de tudo accendei hu-

ma fogueira : por ventura o fogo
y por fe

atear em matéria taõ rica y deixa de man-
dar as fuás lavaredas para fima ? Naõ ,

porque bufca o fcu centro. Pois por que
naõ ha de bufcar o homem o feu ? Por que
ha de deixar-fe prender das vilezas do
mundo ; fem aípirar às delicias^ e riquezas

do Ceo / para onde foi creado ? Dirme-

heis ,
que as riquezas naÕ foraÕ creadas

para o fogo , por iíTo as defpreza. E vós

foftes creados para ellas ? Elias fim foraõ

creadas para vos fervir a vós ,• mas vós naõ
foííes creados para as amar a ellas , fcnaõ

para amar a Deos. Que coufa he o ouro

,

a prata , os diamantes^ ç tudo o mais; que

vós

:;«
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vós chamais riqueza? Tudo he terra, tu-

do vaidade ,
que hoje faõ , e hoje mefmo

podem deixar de fer. Pois niílo ha de em-

pregar o homem o coração ? Nifto ha de

V pôr a fua confiança ?

Lembrai-vos do que mandou di^er

Senacherib a ElRei Ezequias , e crede que

o mefmo vos diz Deos a vós : ^^ ejlfi-

ducia , in qua niteris ? in qua confides , ut

audeasrebellare} anfperas in báculo arun-

dineo confraão} (m) Que confiança he

^fl^a volTa , em que tanto eftribais ? Em que

vos fiais, para vos rebellardes contra mim?

Em huma cana oca , e quebrada , niflb

he que pondes as voíTas efperanças ? Ora

dizei-me : Que bem vos podem fazer as

riquezas
,
para confiardes tanto nellas ? E

naõ faliemos jà nos bens fobrenaturaes

,

porque defles nenhum cafo faz quem põe

a efperança no feu dinheiro : faliemos lo

nos bens naturaes. O primeiro bem natu-

ral he a Vida : o dinheiro vos livra de mor-

rer ? Antes pode fer que elle vos aprefl^e

a morte, como tem feito a muitos ,* por-

(m)4.Reg. 18, 4"^
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que homem pobre nao tem inimigos y e

quem os tem, fempre traz a vida arrifcada.

O fegundo bem he a faude : o dinheiro

vos livra de adoecer ? Antes elle pela ma*
ior parte he o que caufa as maiores enfer«

midades , nao fó pelo muito
,
que fe efira-

ga a faude em adquirillo , fenao porque
fomenta os vicios , de que fe gerao os a*

chaques no corpo. O terceiro bem he a

honra : o dinheiro vos concih'a eflimaçao?

Apparente fim, verdadeira naõ,- porque
antes elle he a caufa de vós viverdes rao

murmurados , e tao aborrecidos ainda dos

mefmos, que fe vos vendem por amigos;

porque amizades deíla efpecie fempre vao
mifturadas com inveja. O quarto bem he
o defcanço : e que defcanço vos trnz o di-

nheiro 5 fe vemos que por cauía delle an-

dais em contínuo defaífocego ; fem terdes

tempo para comer , nem dormir , nem ao
menos para ir levar com os amigos quatro

dias alegres ao campo ? O quinto bem he
a liberdade : e que cativeiro maior que o
dinheiro ; ande naõ ha dias feriados ; nem

ho-

ir



',<m

m
mm
im

58 Sermão
horas nó dia deputadas para defcançar

,

nao fallando nos cárceres todo o anno re-

bentando com prezos, dos quaes, fe for-

des a examinallos, apenas achareis alguni

,

que naõ foíFe alU parar por caufa do di-

nheiro , ou alheio , ou próprio ? O dinhei-

ro vos enche de furtos
,
pelo que tendes

continuamente de o perder : o dinheiro de

melancolia
,
pela que vos caufaó os con-

tratempos do negocio ; o dinheiro vos per-

turba o juizo pela confufao, que vos ori-

gina o labyrintho de correfpondencias,em

que andais mettidos. Jà fe vós tiveíTeis a

fegurança de o lograr ao menos trezentos,

ou quatrocentos annos , alguma apparen-

te defculpa merecíeis ,* mas fe morrerdes

hoje
,

( como pode fucceder ) fe morrerdes

hoje , aonde vai o dinheiro ? Dormierunt

Jommm/uumj & nihil invenermt omnes.

viri divitiarmn inmambus fuis. Pois que

loucura nao he confiar em huma coufa,

que a qualquer hora me pode faltar , e de-

pois de me fazer perder a vida eterna

,

nem fe quer a temporal me deixa levar

com
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com gofto ? Naõ vos digo que lanceis fo-

ra o dinheiro > mas eftimai-o como elle

merece , como huma cana oca , e quebra-

da, para vos naõ encoflardes muito a elle.

Uíai delle para remédio da volTa neceíTi-

dade , mas naó para termo da vofla confi-

ança , porque he amigo pouco feguro.

PolTui-o de forte
,
que nem o tello , nem

o perdello vos perturbe a paz interior da

alma , em que fó confille a verdadeira fe-

licidade. Perca- íe o dinheiro , mas naô íe

perca o Cco
,
porque fó là he que os bens

faõ bens,

Là hc que a vida he vida ,
porque he

viver eternamente. Là he que a faude he

faude
,
porque nao ha enfermidades , nem

dores , que a defcomponhaõ. Là he que

a honra he honra , porque he fer eflima-

do de toda a Corte Celertial. Là he que

o defcanço he defcanço, porque nao ha

moleflia , nem trabalhos
, que o inquietem*

Là he que as correfpondencias faó corref

pendências
, porque he communicar com

Anjos , e tratar com Santos. Là he que

F as
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as delicias fao delicias , porque he eftar

fubmergido em hum mar immenfo de glo-

ria com a vifta ^ e contemplação do fum-
mo Bem. La he que os banquetes íao ban-

quetes, porque tudo hc huma fumma do-

çura, e o mefmo Deos quem adminiftra

os pratos. Là hc que as galas fao galas

,

porque fao roupas de gloria
,
que fe naò

eortaÕ da traça ^ nem envelhecem com o
tempo. Là he que as fazendas fao fazen-

das
,
porque fao efpaços intermináveis de

Ceo. Là he que as cafas fao caías
,
por-

que fao Palácios de arquireftura, e maté-

ria aos que ainda vivemos imperceptivel.

Là he queos jardins fao jardins, porque

faõ flores, que nunca murchaõ , e tudo he

huma perpetua Primavera. Là he que o

ouro he ouro , ou là he que o ouro nao
he ouro

,
porque ferve de pavimento às

ruas. Là he que os amigos faõ amigos,

porque o amor nos Bemaventurados nao

he paixão , fenao propriedade connatural

ao feu cflado. Là he que as feitas fao fef-

tas , porque a Mulica he perenne por to-

~ do
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do o Ceo , e por toda a parte nao ha ou^

vir , fenaô alegres Alleluias , e cânticos de
louvores a Deos. Là he que â formofura

he formofura
y
porque cada hum refplan-

dçce íete vezes mais que o Sol. Là he que

<>s dias fe paílaõ alegres > porque fempre

he dia , fem haver noite, que o interrom*

pa , nem contratempo , que o perturbe.

Là he que avidafe pafía comgoflo, por-

que quanto fe vê 5 quanto fe ouve, quan-

to fe cheira, quanto fe goíla, quanto íc

teca , tudo he prazer.

Só do que fe vê por fora
,
que he o

Ceo fvdereode noite, fe aílbmbrava tan-

to o grande Patriarca Santo Ignacio de

Loyola ,
que , quando olhava para elle

,

exchamava *. Oh quam mihi fordet tellus ,

dum Ccshim ajpicio ! Oh quão feia , e quaò

hedionda me parece a terra
,
quando olho

para o Ceo ! Difcorrei agora o que fera

dalli para dentro. Se aquillo , que Deos
creou para verem ate os brutos, ate aquel-

les, que mais o aborrecem nefte mundo,
he taõ aprazível , e taõ formofo ,

quanto

F ii mais
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42 Sermão
mais aprazível , e quanto mais formofo
fera aquillo

, que preparou fomente para
aquelles , que o amaõ ? Pois hei de tirar

o coração difto ? Hei de perder as efpe-

ranças a tudo ifto
,
para as pôr em que ?

No ouro, que fe gaíla ? na riqueza
, que

pode furtar o ladrão ? na caía , que pôde
queimar o fogo ? nas fazendas

, que pode
levar oFifcoPnos efcravos, que podem
morrer? no cabedal, que a qualquer ho-

ra ,
que vier a morte

, (
que pode fer hoje

mefmo)ahi ha de ficar para os outros,

que o naò trabalharão , nem fuáraó ? Nií-

to hei de pôr a minha confiança ? Por ifto

hei de defprezar os bens do Ceo ? Seria

boa providencia a daquelle caminhante

,

que dando-lhe em o caminho a noticia de
que os ladroes lhe hiao roubando todos

os bens ,
que tinha na Cidade , e quei-

mando todas as luas propriedades, elle

nao fizeffe cafo deíla noticia , contentan-

do-fe com que lhe dcixaííem aquelle pou-

co , ou nada , que levava pelo caminho ?

Certamente que naõ
,
porque o viatico a.

caba
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caba com a viagem ; e a roupa <Je cami-

nho nao he para paílear na Cidade com
ella y e era força que fe achalTe depois fem

ter que comer , nem que veftir. Pois ouvi

agora a S. Paulo : Non habemus hk ma-

mntem Civitatem ^ Jedfuturam Inquiri-

mus : ( n ) A noffa Cidade naõ eftá nefle

mundo , fenao no outro. Là he que eflá

a noíTa cafa , as noíTas propriedades , as

noíTas riquezas, e todo O noílo cabedal.

Ifto aqui nao he,fenaõ huma eftrada, por

onde caminhamos para là , e tudo
, quan-

to poíTuimos, fao bens de caminho, que
acabaõ com a viagem ,

quando naõ aca-

bem antes. E em que providencia cabe

dar-le hum homem por fatisfeito com os

bens do tempo , e deixar perder os dâ
eternidade ? Oh malditos bens , que me
haõ de íer caufa de tanta ruina !

No Píalmo^i infulta David a hum
rico 5 que eftava no Inferno , c diz aílím :

Ecce homo
, qul non po/uit Detim adjuto-

remfuum , fed/peravit in multitudme di-

vhiarumfuarum ,
é* pravaluit in vanita-

(n)AdHebr. 13. ts
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te/ua : Aquelle he o homem , que eflaiv

do no mundo , nenhum cafo fazia de Deos,

fiado na multidão das fuás riquezas , prcr

valecendo mais com elle a vaidade
,
que

a falvaçaõ t Ecce homo. Reparai bem n^fr

tes termos. Naõ diz*- Aquelle he o rico ;

fenao : Aquelle he o homem ; porque o
fer rico naõ foi o que lhe fez mal , fenao

o deíprezar aDeos, fiado no feu dinhei-

ro : Non quia habuit divitias
, fèd quia in

ipfis fperavit -i
ideo damnatur y diíle Santo

Agoflinho. { o ) Na6 bafia que o cabedal

feja volTo , nnõ bafl:a que foíTe adquirido

em boa confciencia r fe por elle vosefque-

ceis da outra vida , ides perdidos com elle.

Aquelle rico, a quem Chrifto chama lou*

CO no cap. 12. de Sao Lucas, nao confia

que foíle ladrão , nem que ganhaíFe o feu

cabedal por máos meios
,
porque tudo o

que tinha erao frutos da fua herdade ,* Ho-

minis cujusdam divitis uberes fruãus ager

tulit y e com tudo chama-o Chrifto louco

,

e mentecapto .* Sui/te , hac noãe animmn

tuam repetem a te. E cm que confiftia a

(o) Aug. inPfal. 51,
l^^"
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loucura ? Confiftia em fe dar por fatisfei-

to com os feus bens, e nunca tirar delles

o penfamento : Cogitabat intra je ^ dicens:

Quidfaciam ? Confiftia em andar cuidan-

do onde recolheria os feus frutos
,
porque

jà lhe naõ cabiao em cafa , como fe faltaf-

íem cafas de pobres ,
por onde os repar-

tir : Quidfaciam ,
quia non haheo

, quo con^

grege?n fruBus meos ? Confiftia em der-

rubar os celleiros , que tinha
, para fazer

outros maiores, podendo gaftar em tantas

outras obras de piedade o dinheiro
, que

alli efperdiçava : Deflruam horrea mea^ &
maiora faciafn. Confiftia em fechar tudo y

prefumindo que o que Deos lhe dava era

fó para elle, e que ninguém mais tinha

direito aos íeus bens: Congregabo omnia^

qu(S natajunt mthi , ér bona mea. Confif
tia em pôrnaquelles bens a felicidade da
fua alma , como fe efta fofte creada para

G mundo , e nao para o Ceo : Et dicam
anima mea : Anima , habes multa bona,

Confiftia em fe prometter muitos annos
de vida , defcuidando-fe çom efta confian-
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ça de preparar-fe para a morte, femllie

occorrer que podia morrer ,como morreo

aquella mefma noite ; Habei multa bona

pofita in annos plurimos, Confiftia final-

mente em dar-fe à boa vida , e banquete-

ar-fe , fem íe compadecer dos infinitos

pobres
,
que ao mefino tempo pereciaó de

fome , os quaes elle era obrigado a fuf-

tentar : Requie/ce , comede , bibe , & epuía-

re. E pode haver loucura maior ? Eu naô

acho com quem compare efta eípecie de

homens, fenaó com os brutos
,
porque fó

os brutos fe contentao com o que Deos
creou neíle mundo

,
porque naõ tem que

efperar delle no outro. Línguas ao Ceo,
fieis, línguas ao Ceo , como o fogo

,
que

vive da lenha , e foge fempre delia para

lima. Bem podeis íèr ricos , fem deixar

de íer homens , porque o olhar para o Ceo
nao he o que vos ha de fazer pobres. A
virtude naõ he a que diflipa o cabedal, an».

tes o conferva. Quem olha para o Ceo

,

bufca-o a terra ,* e quem olha para a terra,

tempo vem, em que a terra lhe foge , e

mais o Ceo. Gran-

m
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í Grangeai amigos com o voíTo dinhei-

ro , para que
,
quando morrerdes , tenhais

quem vos recolha no Ceo. Efta he a ter-

ceira parte da doutrina de Chrifto , e he

alTombroíb o empenho , que poz o Efpi-

rito Santo em enfinalla ,• porque depois

que os Apoftolos o receberão
i entrarão a

pregar por Jerufalem com tanto fervor ^ e

cfficacia
,
que fe convertiaõ innumeraveis,

e íbbre todos os que íe convertiaõ defcia

logo o Efpiriío Santo , como tinha defci-

do fobre os Apoftolos. E fendo tantos os

cfFeitos maravilhofos
,
que em fuás almas

caufava ,
qual vos parece a vós que feria

p primeiro ? Era huma caridade ardente,

em que fe abrazavaõ todos , taõ ardente

e taõ grande
,
que todos depois de bapti-

zados traziao logo aos Apoftolos os feus

bens 3 para que os repartiflem pelos po-

bres ; e viuvas neceíTuadas, fem mais con-

dição, que dar-íe-!hes também a elles dal-

li oque foííe precifo ; e neceftario para o
(eu íuftento , fazcndo-íe por efte meio
çommum para todos o que atè alli era pro-

G prio
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prio de cada hum. De tal forte , que já
íiaõ haviao pobres entre elles, porque to-

dos recebiao da mao dos Apoílolos com
que fe fuftentar : Poffe/JIones , &/téflan-

tias vendebant , & dividebant ea omnibus
>

proiit cutque opus erat y . . . neque enim

quisquam egens erat inter illos. Nifto rom-

piaõ os primitivos fieis , logo que recebiao

o Efpirito Santo y e nifto mais que em tu-

do davao a conhecer que o tinhaõ recebi-

do y porque o Efpirito Santo he Efpirito

de caridade , Efpirito de mifericordia, Ef-

pirito de compaixão ^ e a caridade he a

primeira virtude
,
que elle enfina , como

fundamento da falvaçao. Mas eu ainda

me naõ aílbmbro defta lição , aífombro*

me de outra ,
que febre a mefma matéria

lhes deo ; porque os eníinou
,
que tudo o

que tinhao deviao pôr aos pés dos Apof-

tolos para fuftentaçaõ dos pobres
j
porque

nada daquillo era feu, por mais que fof-

fem frutos da fua induftria , e o poifujílèm

em boa confciencia : Nec quisquam eorumy

qtí^ pojjidebat
i
aliquidjuum ejje dicebat.

Ago-

'.tfllFliHrl
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Agora efta liçaô he que parece difficulto-

fa de perceber ,* mas aílim como os pri-

meiros fieis a perceberão allmneados pelo

Eípirito Santo , aflim efpero que o meí-

mo Divino Efpirito vos allumee a vós
, pa-

ra que a percebais. Pelo que

Haveis de faber, que no eftadô da

innocencia ,
quando Deos creou o primei-

ro homem , naõ havia no mundo mais Dí-

rcito, que o da natureza,

qual tudo ,
quanto havia no mundo

de todos. De forre
,
que fe duralfe ate ho-

je aquellc feliz eílado , tudo
,
quanto ha

no mundo , íeria de todos, e tudo de ca-

da hum ,• porque o que Deos creou , creou

para todos , e naõ havia Direito
,
para que

hum foíle mais fenhor diflo , ou daquillo

,

que o outro
,
porque o único Direito , que

havia
,
que era o da natureza , a nenhum

dava preferencia ,* porem como o eftado

da innocencia durou pouco , e pelo pecca-^

do fe perdeo aquella boa uniaõ , e harmo-

nia , em que os homens haviaõ de viver

,

fe elle naõ folie ; introduzio-fe o Direito

G ii da^
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das gentes, íipprovado , e confirmado por
Deos , em virtude do qual fe repartio o
mundo em vários domínios , ficando pró-

prio de cada hum aquillo
, que pudelle

haver pela fua induftria, ou pelo feu tra-

balho , mas nunca taõ próprio , nem tan-

to de cada hum
, que por efta razaõ hou-

vefl^em de ficar os outros íem coufa algu-

ma y antes quando Deos confirma alguém
na pofl^e , ou domínio de qualquer coufa

,

fempre he com o encargo de acudir com
o necefl^ario aos que nao tem j nem podem
ter por induítria própria de que viver

;

porque o Direito das gentes nao prejudi-

ca ao Direito natural , e todos o tem ao
que lhe he necefl^ario para o feu fiiftento

,

efteja onde eftiver ; porque Deos
,
que nos

lançou ao mundo , deve dar-nos com que
nos fuftentemos. Da mefma forte , que os

Morgados paíTao aos filhos primeiros com
a obrigação de fuftentar os fegundos , af-

íim os ricos , quando Deos lhes dá o ca-

bedal , he com a obrigação de fuftentar os

pobres, porque o mundo creou-o Deos
:, .. para
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para todos , e feria indigno da fua provi-

dencia deixar deftituidas de fuílento tan-

tas creaturas racionaes ao mefmo tempo

,

em que acode aos brutos mais vis , e aos

bichinhos mais humildes da terra.

O que fuppofto , clara fica a razaõ ;

por que os fieis da primitiva Igreja nao

eflimavaõ por íeus os bens ;
que poíTuiao;

e he
, porque também os pobres tinhaô

direito a ellcs , nao em tudo ^ fenao cada

hum naquella parte
,
que lhes era neceíTa:-

ria. Efla fó razaõ bailava para ficarmos

conhecendo a obrigação, que temos de

repartir com os pobres aquillo
, que Deos

nos dá ) porque nem elle o dá para outro

fim, quando o dá com abundância. O que

Deos pertende com o cabedal
, que nos

dá , he dar-nos com que políamos viver ,

nem os bens do mundo fervem para outra

coufa, E fe para nós vivermos bafta tal-

vez metade do que polTuimos , a outra

metade com que direito a íobnegamos aos

pobres ? Merece-nos Deos ifto ? Quando
o filha de Tobias voltou da fua peregti-?

^^ > naçaõ
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nação em companhia do Anja S. Rafael,

pafmado o pai da multidão de riquezas

,

com que fe recolhia , e aíTombrado da pro-

videncia de Deos ,
que por modo taô in-

efperado remediava a pobreza da fua ca-

fa , diíle para o filho : Quid pojfmms da-

te viro i/li Sanão ,
qui venit tecum ? Com

que poderemos agradecer a efle varaõ

Santo o que vos tem feito ? Chamou-lhe

varaõ
^
porque o Anjo vinha disfarçado f

e fem embargo de que nem hum , nem
outro oconheciaõ por Anjo , aqui he pa-

ra ouvir agora arefpofta do filho; Quam
imrcedem dabimus et , aut quid dignumpo-

terit ejfe heneficiis ejus ? Que paga pode-

mos nós dar-lhe
,
que feja digna remune-

ração de tantos benefícios ? Me duxit y &
redíixit fanum y

pecuniam à Gabelo ipfe

recepit y uxorem me hahere fecit , & da?no^

fiium ah ea ipfe compefcuit • Elle me guiou

quer para là
, quer para cà fempre fem

moleília ,• elle cobrou o dinheiro de Ga-

belo ; elle me deo a mulher
,
que trago ,•

a qual
;
quando nós lhe chegámos a caía

,

eíla-
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eflava polTuida do demónio ,• mas elle o

lançou fora
,
para que pudeíTe receber-fe

comigo. Me ip/um a devoratione pifeis

eripuit y te quoque videre fecit lúmen cceliy

& honis omnibus per eum repleti Jumus :

Elie me livrou no caminho de hum horrí-

vel monftro, que eftava jà com a boca a-

berta para me tragar ,• elle o que a vós

vos fez ver a luz do Ceo , curando-vos da

cegueira , em que eftaveis,* em conclufaõ

a elle devemos tudo, quanto temos, por-

que elle nos deo tudo. Quid illi ad hcec

poterimus digniim dare ? Sed peto te
,
pa^

ter 7ni , /// roges eum , fiforfe dignahitnr

medietatem de omnihtis , qu^e allata ftmt ,

Jibi afjtimere : A^ vifta diílo que podemos
nos ofFercccr-lhe ? Com tucdo rogai-lhe

,

que fe digne aceitar metade do mefmo

,

que nos deo. Bafta, Santo mancebo, baP
ra de fallar a voílo pai : voltai agora para

nós , e repeti iíTo mefmo a eíle povo , nao
diante do Anjo,fena6 na prefençado Se-

nhor dos Anjos ,
que alli adoramos pre-

fente. Qutd dlgnum poterit ejje beneficiis

ejus ?

mmm
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ejus? Com que havemos de agradecer a

Deos tantos benefícios ? lUe vos duxit^ &
reduxit Janos i Elle vos deo o fer , que

tendes , elle vos conferva a vida , a faude,

e as forças corporaes. Uxorem vos habere

fecit , & d^monium ahea ipfe compefcuit :

Elle creou a alma racional , que tendes , e

vo-la deo porefpofa, morrendo em hu-

ma Cruz para afugentar com o feu fangue

o demónio , que a eíiava polTuindo. Pe-

cuniam a Gahelo ipfe receplt ; Elle fez fuás

todas as voíTas dividas
,
para fatisfazer por

ellas a feu Eterno Padre. Vos ipjos a de-

voratione pifeis eripuit ; Elle vos tem li-

vrado tantas vezes do Inferno , que vos

queria tragar
,
quantas faõ as que depois

do pcccado vos confervou com vida. Vos

quoqiie viderefeeit lúmen Coeli : A elle de-

veis o conhecimento
,
que tendes do Ceo

,

porque vo-lo infundio no Baptifmo , dei^

xando privados defte beneficio a tantos

outros, que fe coníervaõ ainda cegos por

eífe Gentilifmo. Bonis omnibus per ewn

repleti ejlis : A elle finalmente deveis to-:

wm
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dos os bens , e todo o cabedal y que pof-

fuís. ^id iHi ad h^c poteritis digmim da-

re ? Que ferviço podeis agora fazer-lhe

,

que correfponda a tantos benefícios ? P^«

to vos y ut rogeth eum , ji forte dtgnahitur

medietatem de omnihus
,

qu^^ allata funt ,

jihi affumere : Dai-lhe de efinola ao me-

nos metade do mefmo
,
que elle vos deo ,

e rogai-llie que o aceite , antes que elle

vos rogue que lho deis
j
porque fe elle vos

deo tudo j
que obfequio lhe fazeis em dar-

Ihe metade ? Obfequio vos faz elle em a-

ceitar. Naõ he melhor que iífo , que vos

fobeja, o leve outra vez o mefmo Senhor,

que o deo ,
para acudir a outros

,
que ef

taõ em neceílídade ? Por que vos deo elle

a vós ilío, que tendes ? Porque fois crea-

turas fuás ,e elle , como Author da natu-

reza , he obrigado a fuílentar-vos. Pois os

pobres naÕ faõ também creaturas fuás , e

elle naõ he tao obrigado a fuftentallos a

elles , como a vós ? Suppondes a Deostaõ
injufto

,
que creando os bens do mundo

para todos ^ ao tempo de repartir houvef-

H £e

i'!j?í'«

w\.
màl

,1' m
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fe de dar tudo a huas , e a outros nada ?

Aquelle Senhor, que verte as flores no
campo, as arvores no bofque, e os pa (Fa-

ros no ar : aquelle Senhor , que íuílenta

as aves no ninho , os peixes no mar , as

feras nos montes, eos bichinhos debaixo

da terra , he de crer que creaíTe tanta por-

ção de homens para os deixar ahi lem pro-

videncia ? Que ha de fer do velho , e do
enfermo

,
que nao tem faude, nem forças

para trabalhar ? Que ha de fer do orfaô

innocente, que ainda nao tem idade para

cuidar em fi ? Hao de andar niís ? Hao de

morrer de fome ? Que ha de íer da viuva,

e da donzella, cujas mãos nao tem em que

fe occupar para poderem ganhar o fuften-

to ? Haõ de fahir por eflas ruas ? Haõ de

vender a fua honeftidade ? E quem fica

encarregado em tanta multidão de pecca-

dos ? Vós os que fois ricos , vós os que

tendes, vós os que guardais, vós os que

efperdiçais em vicios , e vaidades o que

Deos vos deo, porque naõ foi paraiflí>

que Deos vo-lo deo , íenao para tirardes

o ne-
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o neceíTario para vóis ,e repartirdes o mais

pelos pobres
,
porque he feu, e vós nao

tendes nelle mais direito , que o que tem

hum tutor nos bens do feu pupillo. Def-

graçâdos pobres , cujos bens cahíraô em
taes mãos ! E fe naô folTe blasfémia, dií-

feramos rambem : Defgraçado Pai , que

de taes tutores fiou o remédio de feus fi-

lhos!

A providencia de Deos cila pedindo

que haja pobres no mundo , affim como
ha ricos ,* e entre outras razões

,
para que

a caridade
,
que he huma virtude tao prin-

cipal
y
polia ter o feu exercicio. Mas fuc^

cede a Deos o que tereis vifto muitas ve-

zes, que faz hum homem huma carrega^

çao a outro, para repartiremos lucros, e

elle fe levanta com tudo. A razão defta

impiedade naõ he outra , fenao a pouca

fé ,* porque fe perfuade o homem qiie a

€imola , que der, lhe ha de fazer falta,

como fe Deos, quando lhe deo o que tem,

efgottallb a bolfa , e naõ lhe ficaíle mais

que dar. Pois nao he porque lhe faltem

Hii exem- m

!ii;Iíki'i:
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exemplos do contrario. Nunca Tobias re-

parou em dar aos pobres o que tinha , atè

deixar a fua cafa defpida
, porque cria com

fé viva, e efperava com eíperança firme

que Deos o naõ havia de defamparar y co-

mo claramente fe infere do que lhe dizia

a mulher ; Manifejfe vana faãa efi fpes

tua ; mas por iiTo lhe fnccedeo o que lhe

fuccedeo ,• porque fe Deos
, para provar

mais a íua fé y o deixou viver alguns dias

em pobreza
,
por fim lhe encheo a cafa ,

quanto elle naõ podia efperar , nem pre-

fumir. E à vifta difto ainda ha quem te-

ma ? Ah fé que eíle temor vos naõ entra,

quando he para gaftar com o demónio !

Para eíle fim dinheiro , e mais dinheiro
,

ainda que feja neceflario entrar pelo alheio,

e ir por efta caufa parar a huma cadea
j

mas para os pobres nem ainda aquillo

,

que de Direito natural he feu
,
porque poC

fo ficar pobre. Oh quem vos dera a feli-

cidade de ficar pobre por amor dos po-

bres , porque então he que vós ficáveis

perfeitamente ricos , ricos de virtudes,ricos

de
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de amor de Deos , ricos de graça , ricos de
merecimentos ! Antes tende por infallivel,

que quanto mais repartirdes com os po-

bres , tanto mais vos hao de crefcer os

bens em caía , à maneira de hum poço ,

diz S. Bafilio , que quanto mais agua lhe

tirão , tanto mais lhe entra de novo : cui-

dais que ficou o poço eígottado , e à tar-

de apparece outra vez cheio. O modo^
com que Deos fuftentaos pobres, he pon-

do a fua provifao na maõ dos ricos ,• e fe

os pobres fe acharem bem fervidos com*
vofco , para que ha de Deos tirar-vos a

commiíTaõ
y que vos deo de os fuílentar ?

Mas antes de fazer o contrario podeis te-

mer grande ruina à voífa cafa , diz o Ef
pirito Santo

;
porque he natural que Deos

efcandalizado do voíFo máo termo vos ti-

re os bens , que vos deo , e pafie procura-

ção a outro
) que lhe feja mais fiel : Qui

calumnlatur pauperem , ut augeat divitias

fuás y dahit ipfe ãitiori , & egebit,
[ p j

Mas aonde vou eu taõ longe da dou-

trina de Chriílo ? Chrifto nao diz ; Gran-

( p ) Píov, %z. geai

biíiiit«.'''i
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geai amigos com o volTo dinheiro para

íerdes ricos ,
porque iíFo jà fe fiippõe , e

o homem naô deve pôr o ponto do feii in-

tereíTe taó baixo ,• o que diz he : Grangeai

amigos com o voflo dinheiro
,
para terdes

quem vos recolha no Ceo. Pois os pobres

fáõ os que me haõ de recolher no Ceo ?

Sè vós fois ricos , digo que fim ,• e o cafo

he
,
que fe elles vos naõ abrirem a porta,

com diiEculdade ireis là. Vós dizeis : Mi-

feraveis pobres , fe nao foílem os ricos ,• e

eu digo : Miferaveis ricos, fe naÕ foíTem

os pobres. Os ricos fellos Deos ricos pa-

ra fuftentarem os pobres ,• e õs pobres kl-

los Deos pobres para lalvarem os ricos

:

JSIofí vult Deus j ut pãuperes habeant prop'

ter divites , dilíc Santo Agoftinho •*

( q ^

Nao quer Deos que os pobres tenhaõ cou-

fa alguma
,
para facilitar por meio da ef-

mòlã a falvaçaõ dos ricos. Por ventura

Deòs naõ podia fuftentar de outro modo

os feus pobres , aíTim como fuítentou a

Daniel por hum Anjo , a Ehas , e Paulo

por

( q) Auguítin. lib. fo. Homil. Hom. 13.
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por hum corvo ? Sim podia ,• mas quer que

o façao os ricos, para fazer-lhes elTe bem
de os pôr em eftado de falvaçaõ. A fal-

vaçaõ em todos os eftados hcarrifcada,

mas nos ricos o he tanto , que , por fenten-

ça de Chrifto , mais facil he entrar hum
camelo pelo fundo de huma agulha , do
que hum rico pelas portas do Ceo ; naõ
porque as riquezas em fi fejao más , fenaõ

porque rara vez , ou nunca fuccede que o
homem fe naô efqueça de Deos por amor
delias ; e a caridade com os pobres atalha

nos ricos efte efquecimento , e os faz dig-

nos do Ceo por muitos principios. Primei-

ro 5 porque a mefma liberalidade com os

pobres jà he hum argumento evidente de
que o homem faz mais cafo de Deos , que
do dinheiro

,
pois nao duvida desfazer- fe

delle por feu amor. Segundo , porque co-

mo a caridade he huma virtude , de quç
Deos tanto fe paga , em premio delia do-

bra os auxilios , e os dá cada vez mais for-^

tes
,
para que o homem faiba eflimar o que

deve , e tenha as riquezas do mundo na

repu-

> :,
' íMÍi
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reputação, que ellas merecem. Terceiro;

porque a caridade atalha nos pobres mui-

tas oíFenfas de Deos , a que havia de o-

brigallos a neceflidade ; e pede a boa cor-

reípondencia que nao falte a graça final

aquém à cuíla do feu dinheiro procura

confervalla nos outros. Quarto y e efte he

em que mais fe eftriba Santo Agoftinho

,

porque os pobres oraó de coração a Deos

por quem os favorece , e a oração dos po-

bres he muito aceita a Deos ,
quando pro-

cede de agradecimento : Divitis eft eroga-

re y
pauperis eft orare y Dei vero pro par-

vis magna penfare. ( r ) Nem vos aíTom-

breis difto y aílbmbrai-vos do que diz San-

to Ambrofio
,
que ate a May de Deoscon-

fiava nas orações dos pobres, a quem ella

do mefmo
;,
que lhe davaõ de efmola y re-

mediava í Nofi in incerto divitiartm y/ed

in prece pauperis fpan reponens. Quinto,

e ultimo ,
porque as m.efmas orações dos

ricos, quando vaõ acompanhadas da cari-

dade , tem difFerente valor no Tribunal

Divino , como diíTc o Anjo a Tobias

:

(r)Auguít, Qli^^'-
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Quando orabas cum lachrymis , & fepelie^

bas mortuos , & derelinquebas prandium
tuum y ego obtuli orattonem tuam Domino :

Quando tu oravas com lagrimas , fepul-

tando os mortos , e deixando de comer
por acudir aos pobres, eu offerecia as luas

orações a Deos. Huma das figuras mais

vivas do fogo , com que Deos caftiga no
Inferno , he o incêndio de Sodoma , do
qual fomente efcapou Lot com a fua fa-

mília j e fe perguntais
,
porque efcapárao

fó eftes , eu naõ poíTo defcubrir outra cau-

fa, diz Origenes, íenao haver recolhido

pouco antes dous pobres peregrinos em
fua cafa , porque outra virtude nao conta

delle a Efcritura : Lot in Sodomis habita-

bãt y at evafit ignes , evafít incendia , ob hoc

folitm j
quod domum fuam patefecit ho/piti-

bíís j alia ejus bene gefla non kgimus.
( s

)

Vede por quão pouco fe falva hum ho-

mem de hum incêndio tao grande y e a-

prendci daqui quanto vos importa para ef-

capar do fogo do Inferno repartir com os

I po-

( s ) Origen. in cap. 19. Genef.
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pobres o volTo dinheiro, como Chrifto

diz , e oErpirito Santo enfina ,
porque ef-

tes fao os verdadeiros amigos ,
que rece-

bem na terra, para pagar os juros, eo
principal no Ceo.

Affim efpero que o façais , nao fó pe-

lo interelTe dos bens ,
que o Divino Eípi-

rito vos pode dar para o futuro, fenaô

por agradecimento da piedade , com que

ha bem pouco tempo vos confervou o que

tendes, porque nao fe faz merecedor da

futuro quem fe nao moítra agradecido pe-

lo paíFado. Depois que os Apoftolos re-

ceberão o Efpirito Santo , diz o Texto
,

que todos fe converterão em linguas para

publicar as grandezas de Deos : Loqueban-

tur variis linguh magnalm Del Por aqui

principiarão a praticar as lições ,
que n-

nhao recebido do Efpirito Santo j
e por

aqui deveis principiar vós também ,
con-

vertendo'VOS todos em linguas para pu-

blicar as grandezas , de quem ? Primeira-

mente do Efpirito Santo , e depois de Sua

Ma^eílade FideliíTima ,
que Deos guarde.
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Primeiro do Efpirito Santo , porque elle

he o Author de todos os bens , como ao

principio vos diíTe , e nos eníina a Fé ; de-

pois de S. Mageftade
,
porque efte foi o

inílrumento , de que ao prefente fe valeo

o mefmo Divino Efpirito para confervar-

vos o que tendes, da mefma íorte que no

Egypto fe valeo de Jofé para foccorrer aos

outros filhos de Jacob na oppreílao , em
que os tinha a fua neceífidade. Sabia o

Divino Efpirito que vós havieis de elegel-

lo para Proteélor do voífo negocio , e co-

meçon a fello, antes que vós oelegeífeis ,

para anticipar o feu agradecimento ao vof-

íb obfequio. E fe elie fe anticipou a agra-

decer-vos, antes que vós o mereceífeis
,

porque naõ vos moftrareis agradecidos de

pois de tao grande merecimento ? Que fe-

ria deíla Praça no preíente anno , fe lhe

nao acudiíFe o Efpirito Santo ? Devemos
confideralla como arca de Noé flutuan-

do em hum mar de furtos , e tribulações

pela imminente ruína,que ameaçava ao ne-

gocio ajufta indignação do feu Monarca,*

I ii mas

li'.;, '-!«

illil

i:i '.. "í'' ,!i.
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mas aíTim como a Noé o livrou dò íuflo

o raminho de oliveira , que lhe trouxe a

pomba no bico, aflim fe poz efta Praça

em ferenidade com a oliveira da miferi-

cordia , de que ufou S. Mageftade certa-

mente infpirado pelo Efpirito Santo, de

quem era figura aquella pomba ,
para que

logo no principio experimentaíFe o nego-

cio os effeitos da fua protecção.

Mas fem embargo de tao grande mi:

fericordia , eu naõ fei que defcubro nella,

que a faz parecer menos heróica , e me-

nos Real , do que pudera fer ,• porque fe

Sua Mageftade havia de perdoar depois

,

porque naõ perdoou antes ? De forte que

enche a Praça de fuftos , e então perdoa?

Sim
,
porque quiz que conheceflem que

elle era Joíe. Naquella grande fome,que

houve por toda a terra , vieraô os filhos

de Jacob comprar trigo ao Egypto , onde

era Vice-Rei feu irmão Jofé. Vendeo-lhes

efte o trigo , e ao tempo de os defpedir

ordenou a hum criado que na boca do fa-

ço de Benjamin introduziíFe o dinheiro,

que
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que elle havia dado pelo trigo , e de mais

a mais lhe metteíTe dentro no faço huma
taça de ouro tirada da íua copa. AíTim íe

fez j e ainda elles nao tinhao andado mui-

to caminho ,
quando dá fobre elles huma

efcolta de foldados a prendellos por la-

drões. VaÕ à prefença de Joíé , efie os

argúe do furto
^
que lhe tinhao feito

,
paf-

fa ordem que fe defatem os facos de to-

dos ; e onde quer que fe achar o furto, íe-

ja caftigado ; e achou-fe o furto no faço

de Benjamin. Vendo iíto; proftrao-fe to-

dos aos pés do Vice-Rei , requerendo mi-

fericordia ,
porque elles nao tinhao culpa

de que alguém foífe metter aquiHo no fa-

ço de Benjamin
,
por fazer-lhe mal. Ou-

vio-os Jofé , e retirando-fe à parte com
elles ; lhe diíTe : Ego fum Jojeph . . . no-

líte pavere : Nao vos aíTuíleis
,
porque eu

fou Jofé ; e nao fó lhes perdoou o prefu-

mido furto , fenao que os defpedio carre-

ojados de mercês. Pois fe niílo havia de

parar aquelle fuílo tao grande ; para que

lho caufou ? Para moftrar que era Jofé r
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Ego /um Jofeph. Applicai o cafo

,
que eu

nao tenho tempo para líFo. Só vos digo

,

que o Rio de Janeiro fempre foi entre to-

das as Cidades da Monarquia o Benjamin

do Ret,* efcneíia occafiao ihe caufou o

fufto; como Rei y foi para moftrar depois

que era Jofé em lhe perdoar : Ego fum Jo-

Jepb , nôlíte pavere. Oh coníerve-ihe Daos
a Coroa por tantos, c tao íclices annos,

como he ncceflàrio à Monarquia para a

fua confervaçaõ, eao negocio para o feu

augmento ! E porque fem vós nao pode
haver confervaçaõ , nem augmento

,

Veni Sanãe Spiritus^ & emhte ccelU

tus lucis tude radium : Vinde , Efpirito Di-

vino , e mandai hum raio da voíTa Divina

luz y primeiro fobre a cabeça , donde tan-

to depende a confervaçaõ do corpo , e de-

pois fobre o corpo, donde tanto depende

a confervaçaõ da cabeça. Continuai a fa-

vorecello a elle
,
para que por elle fe nos

communiquem os voíFos favores a nós ,* e

âffim como o primeiro fina!, que nos déf-

tes da voíTa protecção , foi fazer-nos o
Rei

I
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Rei propicio , aíTim continuai a fazello

fempre, para que fempre nos tenhais a-

gradecidos aos voíTos pés , e publiquemos

com os Apoílolos primeiro as volTas gran-

dezas, depois as luas.

F IM.
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